
Tomáš Záruba 
Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 

Jak moc VYSOKOrychlostní 
železnice v ČR…? 



Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT?     
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• Časové úspory cestujících 
• Zefektivnění provozu železnice 
• Uvolnění kapacitních hrdel železniční infrastruktury 
• (...) 
• Konkurenceschopnost veřejné dopravy oproti IAD 

 
Konkurenceschopnost závisí mimo jiné na: 
• Komfortu (vozidel, terminálů, přístupu, doplňkových služeb apod) 
• Ceně 
• Počtu, délce a organizaci přestupů 
• Cestovní době 
 

Srovnání s alternativní možností, nejčastěji IAD 
 
 



Časové hledisko konkurenceschopnosti - Závislost podílu na přepravní práci 
(Modal-Split) na porovnání cestovních dob dvou konkurenčních druhů dopravy: 
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V případě srovnatelných cestovních dob se každá malá změna projeví výrazně! 
 

Bez naděje na atraktivitu 
i při určitém zrychlení 
 
 

Jednoznačný náskok i v případě určitého zpomalení 
 
 



Cestovní doba  údaj ve vyhledavači spojení! 
 

IAD = příchod k vozidlu + Jízdní doba + parkování a odchod (+případné 

dopravní kongesce) 
 

VHD = Dosažení bodu veřejné dopravy + Přiblížení k terminálu 
hlavního dopravního prostředku + Doba na odbavení +  

Jízdní doba hlavního dopravního prostředku + Přiblížení místní dopravou k 
cíli cesty + Doba na dosažení cíle cesty 
 
 Významnou složkou je také čekání na spoj (popř. také přestup) 
  Nemusí mít podobu fyzického stání na zastávce po náhodném příchodu 
  Je možné „čekat příjemně“ (restaurace,...) nebo změnit pořadí činností 
  Faktem ale je vždy, že u IAD by byl odjezd dle prvotního přání bez úprav 
   programu – zdržení je někdy skryté, ovšem existující 
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Cestovní doba  údaj ve vyhledavači spojení! (2) 
 
 
 

V případě krátkých cest mohou být ostatní složky cestovní 
doby VHD i násobně vyšší, než samotná jízdní doba mezi 
zastávkami 
 
Typickým případem „venkovská regionální doprava“: dlouhé 
intervaly a často spojení start - cíl velkou oklikou 
   
pozn.: To platí pro časové porovnání, nicméně atraktivita 
může být zajištěna i výraznou cenovou dotací apod. 
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Nárůst cestovní doby různých dopravních 
prostředků podle vzdálenosti (zjednodušeno) 
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Příklad: Praha – Brno (210 km) 
 Dopravní prostředek Jízdní doba Ostatní 

časy 
Cestovní 

doba 
Efektivní 
rychlost 

IAD 2:00 0:10 2:10 95 km/h 

Autobus 2:25 1:15 3:40 57 km/h 

Vlak dnes 2:30 1:30 4:00 53 km/h 

Letadlo 0:40 1:40 2:20 90 km/h 

Po nové přímé trati (přibližně): 

Vlak – max. 150 km/h 1:30 1:15 2:45 76 km/h 

Vlak – max. 200 km/h 1:15 1:15 2:30 84 km/h 

Vlak – max. 250 km/h 1:07 1:15 2:22 89 km/h 

Vlak – max. 300 km/h 1:01 1:08 2:09 98 km/h 

Vlak – max. 350 km/h 0:56 1:08 2:04 102 km/h 



Potřebná průměrná rychlost vlaků pro 
dosažení stejné jízdní doby jako IAD (model) 
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Dálnice 
 



Potřebná průměrná rychlost vlaků pro 
dosažení stejné jízdní doby jako IAD (model) 
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Silnice 
 



Potřebná traťová rychlost vlaků pro dosažení 
stejné jízdní doby jako IAD (model) 
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• Paradox: Větší rychlost potřebná zejména u kratších vzdáleností (a delších – 
konkurence letadla). Na střední vzdálenosti (cca 300-500 km) postačí 
rámcově 200 km/h. 

• Čisté časové konkurenceschopnosti VHD na vzdálenosti do cca 100-150 km 
nelze při existenci dálnice dosáhnout, resp. je nutné se soustředit na 
zkracování intervalů a přístupových dob (dostupnost terminálů VHD, 
zrychlování a zkracování intervalů MHD) či odstraňování nepřípojů, 
alternativně konkurovat IAD komfortem či cenou (v praxi vždy nutný mix 
těchto faktorů) 

• Vždy záleží na konkurenčním druhu dopravy – pokud by neexistovala 
dálnice, stačilo by vlak zrychlit asi na 2:00 – 2:15 

• Železniční koridory (do 200 km/h) tedy v zásadě mohou konkurovat silnicím 
I. třídy bez obchvatů obcí, ve směrech dálnic je nutná VRT na maximální 
rychlost, orientačně 300-400 km/h 



Různé tratě tak mohou mít i v rámci jednoho státu či regionu 
různé traťové rychlosti – podle toho, jak bude v daném 
směru volen mix faktorů atraktivity a jaké přepravní relace 
jsou hlavním cílem spojení 
 
I v rámci jedné tratě mohou existovat linky s různou max. 
rychlostí – například pokud napojují primárně sídla bez 
přímého napojení dálnicí, nebo je-li na jednom či druhém 
konci přepravy výraznější problém s kongescemi IAD, 
parkováním atd., lze nasadit (levnější) vozidla s nižší max. 
rychlostí 
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Koncepční návrh sítě rychlých spojení 
v České republice dle CEDOP 



 
 
Vedle hlediska časové konkurenceschopnosti při jízdě mohou být i 
vnímány i další vlivy. Ať již snaha o maximalizaci časových úspor z jiných 
důvodů: 
 Dosažení systémové JD v taktovém grafikonu 
 Dosažení jízdní doby kratší než 1 hod. (hranice denní dojížďky) 
 
nebo naopak efektivní využití delší cestovní doby (během doby jízdy): 
 Jídelní vozy 
 Lůžkové vlaky 
 Dětské hřiště, filmy, práce na PC atd. 
 
případně mohou být tyto „protichůdné“ přístupy použity i současně 
(např. lůžkový vlak na dlouhé vzdálenosti). 
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Maximální rychlost vlaků nemusí být nutně konstantní – při řešení 
lokálně obtížného místa (tunel, urbanizovaná oblast, nevhodný terén) lze 
zpomalit, avšak musí to ve zbývající části tratě být vyrovnáno. Hlavní 
parametr = cestovní doba. 
 
To se obdobně týká i delších tratí, které se skládají z dílčích úseků, ke 
kterým může být volen různý přístup. Není nutné, aby maximální rychlost 
byla jednotná v dlouhém úseku (stovky km), není tedy třeba hledat 
„dohodu všech na trase“ na tomto parametru (z hlediska infrastruktury) – 
např. u mezinárodních spojení 
 
Stavba VRT by neměla znamenat vzdalování terminálů od center osídlení 
Zdržení na „poslední“ míli, nebo dokonce přestup navíc na lokální vlak, 
může získanou časovou výhodu proměnit ve ztrátu! 
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VRT v taktu aneb „56 nebo 61 minut, to je přece jedno“... Nebo ne? 
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„Stejně je krátký interval“ – ovšem tangenciální vazby nebo pokračování dále.... 
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„Když SJD stejně nevychází“ 
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vysokorychlostnizeleznice.cz 
Interaktivní mapa VRT 

Děkuji za pozornost 



 

 



 



 


